
Viagem +Segura

Verificação Online de Cadeirinhas nos automóveis das famílias

Escolher uma cadeirinha para o carro não é tarefa fácil! 
Há tantos modelos que as famílias ficam confusas no momento 
de decidir. Instalar a cadeirinha no carro pode ser a 2ª parte do 
problema!

Sabia que em Portugal, mais de 90% das crianças usam uma 
cadeirinha quando viajam de carro, mas apenas metade são 
corretamente utilizadas?

A APSI quer ajudar todas as famílias a garantir que transportam 
as suas crianças em maior segurança e com todo o conforto, 
através de um serviço especializado, acessível e com soluções à 
medida do seu carro e da sua família.

Em menos de 1 hora, os técnicos da APSI, especialistas em 
sistemas de retenção para crianças, poderão:

• Detetar e corrigir erros na instalação e/ou na utilização das 
cadeiras;

• Avaliar se está na altura de mudar para outra cadeira;

• Esclarecer todas as preocupações e dúvidas de cada família.



Por apenas 25€* pode verificar até duas 
cadeirinhas. Preencha o seguinte formulário 
e marque a sua verificação!

* Valor isento de IVA.
* Nas verificações que ocorram em horário pós-laboral ou ao fim-de-semana, o 
valor sofre um acréscimo de 50%.
* Torne-se sócio da APSI e beneficie das vantagens associadas: Uma verificação 
gratuita de cadeirinhas por ano. Desconto em todos os serviços e ações da APSI: 
10% no 1º ano de associado, 15% no 2º ano e 20% a partir do 3º ano.
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Com o serviço Viagem +Segura recebe informações precisas de 
acordo com a idade, a altura e o peso dos seus filhos, de forma 
a ponderar o investimento na compra de cadeirinhas seguras 
e compatíveis com o seu carro, ao longo do crescimento das 
crianças.

Marque a sua verificação online com técnicos da APSI, isentos 
e experientes, que o ajudarão a instalar corretamente as 
suas cadeirinhas, corrigirão os erros na utilização e farão 
recomendações importantes para o futuro. 

Receberá um breve resumo final com as principais correções e 
recomendações feitas.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I5arGK9iHU2dyCLat1d6ZdnH4CweE1ZEihQCwFiTrE1UMjBNOTZKNTBOTkRZS1BXMFNKVFZVRUZPSC4u&wdLOR=c0D435C16-2BAA-4154-8149-CDCEBFD3EA5E

